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č. 221, a prodloužené vyhláškou ministra fi
nancí ze dne 5. ledna 1924, č. 13 Sb. z. a n.

dováží, nebo je k vyčlení prohlásí, nebo pří
jemce zboží, a to obvyklým způsobem celnímu
úřadu hned při celním projednání.
Dr. Vlasák v. r.
(5) Paušálem jest po 30. září 1928 kryta
daň z obratu z veškerých dodávek shora uve
deného cukru (též kandysu, vyrobeného ve vý2.
robišti cukru) a z obalů cukerních zásilek,
dále
daň z obratu z dodávek melasy, řízků
Vyhláška ministra financí v dohodě
(též melasových řízků) a kalů z cukrovaru na
s ministram průmyslu, obchodu a živností prvního nabyvatele, z dodávek řepy t. zv. komze dne 19 prosince 1928
pensační mezi cukrovary, ze zpětných dodá
vek prázdných obalů cukerních zásilek cukro
o paušalování daně z obratu u cukru.
varům a rafineriím a z výkonů, záležejících
Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro v rafinování surového cukru ve mzdě.
since 1923, č. 263 Sb. z. a n.,.ve znění zákona
Paušál tento se nevztahuje na řepu, dodá
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., vanou řepaři cukrovarům, na dodávky řepy
o dani z obratu a dani přepychové, ustano z cukrovarů sušárnám čekanky nebo jiným
vuji v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu podnikům než cukrovarům a na dodávky sya živností:
rubu a výrobků cukrářských; zmíněné do
(!) Místo daně z obratu podle zák č. 268/ dávky podléhají pravidelné dani z obratu, po
1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb. případě zemědělskému paušálu nebo paušálu,
z. a n. stanoví se u řepového cukru a jiného stanovenému na syrub a na výrobky cukrář
cukru stejného druhu (třtinového cukru) ské.
v každém stavu čistoty (§ 1, č 1., zákona ze
(°) Po dobu platnosti této vyhlášky nemají
dne 26. června 1926, č. 98 Sb. z. a n., o dani tuzemští podnikatelé při vývozu shora uvede
z cukru), paušál.
ného zboží nárok na vrácení daně podle §u 22,
(2) Paušál činí 15 Kč za 100 k»~ t-islé vá.hv odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve zněnícukru a platí se ve všech případech, kdy se zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.
platí spotřební daň z cukru, a vymáhá se podle
(7) Jinak platí o paušálu veškerá ustano
ustanovení, platných pro tuto daň. Ustanove vení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák.
ními, platnými pro spotřební daň z cukru, řídí č. 246/1926 Sb. z a n. a vl. ňař. č. 156/1924
se též, které úřady jsou příslušný rozhodovali Sb. z. a n. ve znění vl. nař. č. 247/1926 Sb. z.
o daňové povinnosti a o stížnostech.
a n.'
(3) Paušál u shora uvedeného cukru, vyro
(8) Ministr financí si vyhrazuje paušál
beného v tuzemsku, jest povinno platiti výro- tento kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvede
biště cukru (surováma, smíšená továrna nebo ného zboží, které v době zrušení paušálu bu
rafinerie cukru), pro jehož účet se vyklizuje dou u podnikatelů na skladě, budou při dodáv
cukr, podrobený spotřební dani, a to zpravidla kách podléhati pravidelné dani z obratu, a to
bez úředního vyměření do 5ho dne každého i tehdy, když bylo toto zboží u výrobce nebo
měsíce z veškerého cukru, vyklizeného v uply při dovozu už zdaněno paušálem.
nulém měsíci. Paušál se odvádí zvláštní plá
(°) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
těnkou poštovního šekového úřadu na učet 1. října 1928. Dnem 30. září 1928 pozbývají
příslušného zemského finančního úřadu; na platnosti nařízení ministra financí ze dne
rubu složenky (v druhém dílu plátěnky) nutno 7. října 1921, č. 102.000, a ze dne 19. září 1922,
uvésti, že platba se týká paušálu daně z obratu č. 104.041, která byla vyhlášena v úředním
u cukru a za který měsíc. V těch případech, listě republiky Československé ze dne 28. říina
kde se spotřební daň z cukru dodatečně před 1921, č. 246, a ze dne 1. října 1922, č. 221, a
pisuje, předepíše úřad, příslušný k dodateč prodloužena vyhláškou ministra financí ze
nému předepsáni spotřební daně z cukru, též dne 5. ledna 1924, č. 13 Sb. z. a n.
p. .ušál daně z obratu.
(4) Paušál při dovozu shora zmíněného
Dr. Vlasák v. r.
zboží z ciziny jest povinen platiti, kdo zboží to

Státní tiskárna v Praze.

